
Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser - 

svar fra Frogner menighet, Tunsberg. 
 

1a. Det har blitt større mulighet for deltagelse av medliturger og ministranttjeneste for 

konfirmanter.  Vi har fått en mer bevisst bruk av med-liturger.  Det er positivt med 

informasjonsdelen før gudstjenesten starter.  Vi har fått en gudstjeneste som har blitt 

mer «vår egen».  

 

1b.  Positivt: Se 1a.  Negativt: De nye melodiene har blitt fremmedgjørende.  Vi 

ønsker å ta i bruk igjen melodiene fra 1977-liturgien, som vi ikke har brukt de siste 

åra.  Det gjelder kyrie og gloria. 

 

1c.  Vi er fornøyd med at antall valgmuligheter har blitt færre.  Dette vil øke 

muligheten for gjenkjennelse fra menighet til menighet.   

Som en generell kommentar er det viktigere at de ledd der menigheten er deltagende er 

mest mulig likt fra menighet til menighet enn det som presten eller en medliturg sier.  

Dette gjelder spesielt musikken, som i dag finnes i svært mange varianter.  Det gjør 

fort at de som besøker andre menigheter blir fremmedgjort.  Der hadde den gamle 

sentralstyrte liturgien sin store styrke.   

Samtidig skal vi ikke kvele den nyskapende virksomheten som foregår.   

 

1d. Vi ønsker en hovedgudstjeneste som er gjenkjennelig, både i vår egen menighet og 

i hele kirka.  I tillegg ønsker vi varierte gudstjenester, spesielt på særskilte dager.  Vi 

er fornøyd med at det jobbes videre med liturgien for de siste dagene i den stille uka, 

b&b dag, konfirmasjon og andre.  Vi ønsker også at det jobbes tydeligere med 

høytidsgudstjenestene.   

Det bør også åpnes opp for at menighetene skal få anledning til å ha 

«prøvegudstjenester»/«forsøksgudstjenester» såpass ofte at det gis mulighet for å 

arbeide aktivt med gudstjenestelivet.   

Vi er fornøyd med at punktet om «stedegengjøring» tones ned.   

Vi ønsker også at det tydeligere oppfordres til at nabomenigheter samarbeider når det 

gjelder gudstjenesteordninger.   

 

2.  Endringer bør vedtas på menighetsmøte.  Det er tilstrekkelig at det godkjennes av 

prosten.  Prosten melder fra om endringene til biskopen. 

 

3e.  Samlingsbønnen bør fortsatt være obligatorisk. 

 

3f.  Det bør utarbeides en mulighet for å kombinere samlingsbønn og 

syndsbekjennelse.  Se eks. som er blitt brukt av Røyken menighet:   
«ML: Hellige Gud, du har skapt oss i ditt bilde og kalt oss til å vandre oppreist på din jord. Det er i din 

kjærlighet vi lever og er til. 

Vi ber deg: 

A: Ta imot vår styrke og vår svakhet. Vi kjenner lysten til det onde i våre hjerter. Tilgi oss og hjelp oss 

å leve etter din gode vilje.  

Vi kjenner lysten til det gode i våre hjerter. Forny oss og gi oss mot til å elske. Gud, vær oss nær!» 

 



3i.  Vi er enig i at dagens bønn bør være obligatorisk. 

 

3j.  Vi er enig i at menigheten skal stå under inngangssalmen.   

Noen av oss synes at syndsbekjennelsen blir et fremmedelement når den kommer langt 

ute i gudstjenesten.  Se ellers svar på 3f. 

 

4.  Vi synes det er merkelig at preika på høytidsdager kan «begynne med en kort 

innledningsdel før prekenteksten leses» tas ut.  Dette er noe som er en lang tradisjon.   

Vi ønsker at evangelieteksta alltid er den som leses sist, slik at menigheten alltid reiser 

seg under lesning av evangeliet.   

Vi er enig i at Halleluja synges normalt som fast ordning, unntatt i fastetida.  Men vi 

ønsker at det fortsatt kan være mulig å dele opp en salme i to i stedet for Halleluja.   

På høytidsdager ønsker vi at høytidsvers skal være er skal-ledd.  Det er mest naturlig at 

det synges før evangeliet leses, slik det har blitt praktisert.  Men dersom muligheten til 

«en kort innledningsdel» faller bort, er det mest naturlig å ha høytidsverset etter 

lesninga.   

Vi er enige i at svarledda etter lesningene utgår. 

Vi ønsker at bønnevandring fortsatt kan kombineres med nattverdutdeling, det vil si at 

bønnevandring inngår som en del av nattverdsfeiringa.  Det er godt innarbeida, spesielt 

på ungdomsgudstjenester.  Det vil ikke bli forstått dersom den muligheten tas vekk. 

 

5a.  Det er ønsker om både intinksjon og kneling.  Hos oss har det fungert godt at vi 

som hovedregel har intinksjon når vi har dåp og kneling når vi ikke har dåp på 

hovedgudstjenesten.   

 

5b.  Det er greit å bruke «beger».  Vi lever godt med at «legeme» og «kropp» brukes 

om hverandre. 

 

5c.  Ja. 

 

5e.  Forslagene er greie. 

 

6.  Det er fint at det er kommet en kortere bønn (alt. G) som kan brukes ved 

gudstjenester for barn og unge og når det er mange dåp. 

 

7.  Det er fint at menigheten står under siste salme.  Men vi synes at det er merkelig at 

det står * (at menigheten skal stå) under pkt. 25 Postludium når det er et vanlig 

postludium.  Da er det naturlig at menigheten sitter.   


